
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 07.10.2021 

  

Til stede: Anthon Sørheim – James Clark, Siv Inger Ringdal – Beist Burger & 

Bar, Ivan Stewart – Scandic Park Sandefjord, Per Olav From - Politiet, 

Annikken Johsrud – Skjenkekontrollen, Taran Børnick – Miljørettet 

Helsevern, Anne-Marte Flem Lunde – Miljørettet Helsevern, Øyvind 

Rivrud – Sandefjord kommune, Helle Stokke Nalum – Sandefjord 

kommune. 

 

  

Forfall:  

  

 
Helle Stokke Nalum ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 

1. Ansvarlig Vertskap 11.11.2021 

Forslag til program: 

 Kommunen: E-læringskurs. 

 Skjenkekontrollen: Prikktildeling med fokus på overstadig beruselse og 

ansvarlig- /uansvarlig drift. 

 Politiet: Skjenking til mindreårige – konflikthåndtering (vakthold). 

 Brann: Brannsikkerhet på arrangementer. 

 

Bransjen ønsker også en felles gjennomgang av E-læringskurset. 

 Det må rettes ekstra oppmerksomhet til nye virksomheter om krave til deltakelse. 

 

2. Covid -19 

Utfordringene i serverings- og skjenkebransjen: 

 Stor slitasje på personell.  

 Mange har sluttet pga strenge regler og mottatt mye kjeft fra kunder. 

 Strenge regler for serveringsbransjen, spesielt på «slutten» av pandemien i 

forhold til resten av samfunnet.  

 Stor belastning for familier pga permisjoner og usikker inntekt. 

 De eldste gjestene skapet størst problemer – mangel på forståelse. 
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Skjenkekontroll / smitteverntilsyn: 

 Serverings- og skjenkebransjen har hatt en krevende tid under pandemien, 

og de har jobbet kontinuerlig med å etterkomme regelverket. 

 Bransjen er fornøyd med at det ble utført mange og hyppige kontroller. 

 Bransjen etterspurte til tider flere kontroller. 

 Få brudd på både alkoholloven- og smittevernlovens bestemmelser. 

 God informsjonsflyt fra kommunen– Miljørettet helsevern var raske med å 

sende ut informasjon når det kom endringer i smittevernreglene. 

 God tilgjengelighet hos skjenkekontrollen for spørsmål og veiledning.  

 Politiets oppdrag ble redusert – bransjen har selv holdt konfliktnivået nede. 

 Alle er glade for at tiden med strenge regler og restriksoner er over. 

 

Serverings- og skjenkebransjen etter covid-19:  

 Mangel på utenlandsk arbeidskraft – avgjørende for bransjen. 

 Vanskelig å få tak i kvalifisert personell. 

 Manglende kunnskap blant ansatte svekker virksomhetenes helhet. 

 Bestilling med QR-kode har kommet for å bli, men kanskje i litt andre 

former. 

 «Normalen» kommer gradvis tilbake, men ettervirkningene kan bli 

krevende mtp betalingsutsettelser av moms, husleie osv. 

 Folk flest er raskt tilbake der de var før pandemien.  

 «Take away» har blitt raskere etablert. 

 

 

3. Julebordssesongen 2021 

 Bransjen «frykter» at mangel på kvalifisert personell vil gi utfordringer i 

julebordssesongen. 

 Det har vært en positiv endring de siste årene i forhold til mindre «fri flyt» 

av alkohol under julebord. Håper denne trenden fortsetter. 

 Større konferanser har også begrenset seg. 

 Politiet tror ikke julebordssesongen vil skape ekstra utfordringer for de. 

 Positiv effekt av samarbeidet mellom kommunen, bransjen og politiet. 

 Opplyse større arrangører om viktighenten av en ansvarlig 

alkoholhåndtering.  

 Kommunen tar kontak med taxi nærigen v/Erik Horn om det kan 

iverksettes tiltak rundt taxi køene for å forhindre konflikter, eks. sette opp 

telt, severe noe varmt å drikke, vakter som «passer på» køene (nattravner) 
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4. Eventuelt 

Reglene rundt spilling av musikk utendørs: 

 Reglene gjelder for utendørs arrangementer – ikke for uteserveringer i 

tilknytning til etablerte serverings- og skjenkesteder.  

 Serverings- og skjenkesteder med uteservering må ta hensyn og ev. 

komme naboer i dialog. 

 Klager på støy håndteres fortløpende. 

 Generelt lite klager på støy som er relatert til utelivet i Sandefjord. 

 Kommunen sender ut informasjon om dette regelverket nærmere 

sommeren 2022. 

 

 

 

 

 

 

07.10.2021 

Helle Stokke Nalum 

referent 


